ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Realização
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010
O Município de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, TORNA PÚBLICO, mediante as condições
estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, COMUNICA a seguinte alteração
NO ANEXO I CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Onde se lê:
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do projeto.
Representação gráfica em arquitetura. Estudos de viabilidade técnico-financeiro.
Acompanhamento e gerenciamento de orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos.
Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas construtivas tradicionais e modernas.
Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, conjuntos e cidades. Legislação urbanística e ambiental. Normas técnicas. Urbanismo: origens e
definição do desenho urbano. Métodos e técnicas de desenho de projeto urbano. Noções de sistemas
cartográficos e de geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana.
Planejamento Urbano. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento. Domínio público e privado. Gestão
urbana e instrumentos de gestão: plano diretor, análises de impactos ambientais urbanos, licenciamento
ambiental, instrumentos econômicos e administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio natural. Estrutura
Urbana. História da Arquitetura Geral. História da Arquitetura Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de
monumento e de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. A constituição de
patrimônios históricos e artísticos nacionais. O patrimônio cultural no Estado de SÃ£o Paulo. Teoria de
restauro. Cartas patrimoniais. Ética profissional.

Lêia-se:
Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do projeto.
Representação gráfica em arquitetura. Estudos de viabilidade técnico-financeiro.
Acompanhamento e gerenciamento de orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos.
Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas construtivas tradicionais e modernas.
Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, conjuntos e cidades. Legislação urbanística e ambiental. Normas técnicas. Urbanismo: origens e
definição do desenho urbano. Métodos e técnicas de desenho de projeto urbano. Noções de sistemas
cartográficos e de geoprocessamento. Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana.
Planejamento Urbano. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento. Domínio público e privado. Gestão
urbana e instrumentos de gestão: plano diretor, análises de impactos ambientais urbanos, licenciamento
ambiental, instrumentos econômicos e administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio natural. Estrutura
Urbana. História da Arquitetura Geral. História da Arquitetura Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de
monumento e de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. A constituição de
patrimônios históricos e artísticos nacionais. Teoria de restauro. Cartas patrimoniais. Ética profissional.
Santo Augusto, 12 maio de 2010.
Alvorindo Polo
Prefeito Municipal

Umberto Luis Roveda Tassi
Secretário Municipal de Administração
“NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

